
Priloga 1 
 

Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o 
strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 

 
 
1. Splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave (3. člen) 
 
A. Organizacija Finančne uprave  

1. Organizacija in naloge Finančne uprave  

2. Pooblastila  

3. Zbiranje podatkov (davčni register in druge evidence)  

4. Položaj, pravice in obveznosti uslužbencev Finančne uprave  
 
B. Osnove davčnega postopka – osnovna raven  

a) Splošno o davčnem postopku  

1. Načela davčnega postopka  

2. Udeleženci v postopku  

3. Obveščanje zavezancev za davek  

4. Varovanje podatkov  

5. Informacije in dokumentacija  

6. Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov  

7. Davčna obveznost  

8. Posebne določbe o odmeri davka  

b) Davčni postopek  

1. Stvarna in krajevna pristojnost  

2. Začetek davčnega postopka  

3. Ugotovitveni postopek  

4. Dokazovanje  

5. Odločba  

6. Pravna sredstva  

7. Izpolnitev davčne obveznosti  

c) Davčna izvršba  

1. Pravna sredstva  

2. Vrste in oblike davčne izvršbe  

d) Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah  

1. Oblike mednarodnega sodelovanja v davčnih zadevah  

2. Načini sodelovanja med državami članicami EU na področju pobiranja davkov  
 
C. Osnove carinskega sistema in tarife – osnovna raven  

1. Opredelitev in temeljne značilnosti carin, trošarin in okoljskih dajatev  

2. Carinski predpisi in temeljni pojmi carinskega prava  

3. Udeleženci v carinskem poslovanju  

4. Obveščanje strank in zavezujoče informacije  

5. Varovanje podatkov v carinskih predpisih  

6. Carinski dokumenti in vodenje evidenc  

7. Carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga  

8. Carinski dolg in zavarovanje carinskega dolga  

9. Prepovedi in omejitve  

10. Postopki v Odboru za carinski zakonik  

11. Nomenklatura carinske tarife  

12. Integrirana tarifa EU (TARIC)  

13. Uvrščanje blaga v Kombinirano nomenklaturo  

14. Trgovinska politika in ukrepi trgovinske politike  

15. Carinska vrednost  

16. Poreklo blaga  

17. Skupna kmetijska politika  



18. Trošarine in okoljske dajatve  
 
D. Osnove davčnega sistema v Sloveniji – osnovna raven  
1. Posredni in neposredni davki  

2. Vrste neposrednih davkov, davčni zavezanci, davčne osnove, davčne stopnje, oprostitve, roki za 
predlaganje obračunov  

3. Vrste posrednih davkov, davčni zavezanci, davčne osnove, davčne stopnje, oprostitve, roki za 
predlaganje obračunov  
4. Prispevki za socialno varnost  
 
 
2. Strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje (5. člen)  
 
A. Postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora, razen inšpekcijskega nadzora  

1. Načini izpolnitve davčne obveznosti  

2. Postopki nadzora obračunov davka pri davčnem organu  

3. Postopki nadzora in kontrole v skladu s carinskimi, trošarinskimi in okoljskimi predpisi  
 
B. Predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev (npr. davki, carine in druge dajatve) – višja 
raven  

1. Davek na dodano vrednost  

2. Davek na motorna vozila    

3. Davek na promet nepremičnin in premoženjski davki: 

 - Davek na promet nepremičnin 

 - Davek na dediščine in darila 

 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

 - Davek od premoženja 

 - Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil 

 - Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 

4. Davek od dohodkov pravnih oseb  

5. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti  

6. Dohodnina  

7. Prispevki za socialno varnost  

8. Trošarine  

9. Okoljske dajatve  

10. Carine  

11. Prepovedi in omejitve  
 
C. Računovodstvo in finance – osnovna raven  

1. Temeljne računovodske predpostavke in značilnosti računovodskih izkazov  

2. Statično in dinamično opredeljene gospodarske kategorije  

3. Opredelitev temeljnih računovodskih izkazov in njihove značilnosti  

4. Vodenje poslovnih knjig  

5. Poslovni dogodek  

6. Knjigovodska listina  

7. Vrste poslovnih knjig ter pomen začetnih in končnih stanj  

8. Analitična bruto bilanca  
 
D. Statusni predpisi – osnovna raven  

1. Opredelitev temeljnih statusnih pravil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, 
evropske delniške družbe (v nadaljevanju: SE) idr. po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 
55/15; v nadaljevanju: ZGD-1):  

− organizacijske oblike  

− delitev po velikosti  

− firma in sedež  

− ustanovitev  

− zastopanje  



2. Samostojni podjetnik posameznik in gospodarske družbe po ZGD-1 (osnovne značilnosti)  

3. Splošno o statusnem preoblikovanju gospodarskih subjektov  

4. Načini prenehanja gospodarskih subjektov in prestrukturiranje njihovih dolgov  

5. Organizacijske oblike drugih subjektov na trgu in pravne podlage, ki jih urejajo (osnovne 
značilnosti)  
 
 
3. Strokovni izpit za finančni nadzor II. stopnje (6. člen)  
 
A. Postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora in finančne preiskave  

1. Načini izpolnitve davčne obveznosti  

2. Postopki nadzora obračunov davka pri davčnem organu  

3. Nadzor in kontrola v skladu s carinskimi, trošarinskimi in okoljskimi predpisi  

4. Davčni inšpekcijski nadzor  
5. Finančna preiskava  

6. Upravno sodelovanje pri obdavčenju  

7. Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti  

8. Delovanje posebnih preiskovalnih skupin po Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14) in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)   
 
B. Predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev (npr. davki, carine in druge dajatve) – višja 
raven  

1. Davek na dodano vrednost  

2. Davek na motorna vozila    

3. Davek na promet nepremičnin in premoženjski davki: 

 - Davek na promet nepremičnin 

 - Davek na dediščine in darila 

 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

 - Davek od premoženja 

 - Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil 

 - Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 

4. Davek od dohodkov pravnih oseb  

5. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti  

6. Dohodnina  

7. Prispevki za socialno varnost  

8. Trošarine  

9. Okoljske dajatve  

10. Carine  

11. Prepovedi in omejitve  
 
C. Računovodstvo in finance – višja raven  

1. Temeljne računovodske predpostavke  

2. Splošna pravila vrednotenja postavk v letnih računovodskih izkazih  

3. Gospodarske kategorije in njihovo vrednotenje  

4. Prevrednotovanje gospodarskih kategorij  

5. Računovodski izkazi  

6. Letno poročilo  

7. Knjigovodstvo pravnih oseb in samostojnih podjetnikov  

8. Vodenje dvostavnega knjigovodstva  

9. Vodenje enostavnega knjigovodstva  
 
D. Statusni predpisi – višja raven  

1. Opredelitev temeljnih statusnih pravil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, 
SE idr. po ZGD-1:  

− opredelitev gospodarske družbe, delitev gospodarskih družb glede na obliko organiziranosti  

− pridobitna dejavnost  

− pravna osebnost  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1782
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0964


− odgovornost za obveznosti družbe in spregled pravne osebnosti ter odgovornost direktorja,    

   družbenika, delničarja, uprave, nadzornega sveta ipd.  

− firma  

− sedež, zastopanje, register  

− omejitve pri ustanavljanju družb  

− delitev družb po merilu velikosti  

− fiktivni posli po ZGD-1  

− statusno preoblikovanje gospodarskih subjektov  

− načini prenehanja gospodarskih subjektov in prestrukturiranja njihovih dolgov  
 
2. Samostojni podjetnik posameznik in gospodarske družbe po ZGD-1:  

− podjetnik  

− družba z neomejeno odgovornostjo  

− komanditna družba  

− dvojna družba  

− delniška družba  

− evropska delniška družba  

− komanditna delniška družba  

− družba z omejeno odgovornostjo  

− tuja podjetja  
 
3. Organizacijske oblike drugih subjektov na trgu in pravne podlage, ki jih urejajo:  

− društvo  

− zavod  
− zadruga  

− ustanova  
 
 
4. Strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo (8. člen)  
 
A. Predpisi, ki urejajo vsebino prirejanja in obdavčitve iger na srečo  

1. Temeljne določbe zakona, ki ureja igre na srečo:  
− opredelitev iger na srečo  

− kdo lahko prireja igre na srečo  

− prirejanje iger na srečo po internetu  

− ustreznost igralne naprave  

− razmejitev nagradnih iger in iger na srečo  

− nedovoljeno prirejanje iger na srečo, opravljanje storitev, oglaševanje, namestitev igralnih   

   naprav, denarne verige  

− omejitev števila prirediteljev ali koncesionarjev  

− odgovorno prirejanje iger na srečo in samoprepovedi  
2. Prirejanje klasičnih iger na srečo:  

− klasične igre na srečo – splošno  

− občasno prirejanje klasičnih iger na srečo  

− trajno prirejanje klasičnih iger na srečo  

− določanje in izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice do izplačila dobitkov  
3. Prirejanje posebnih iger na srečo:  

− vrste posebnih iger na srečo  

− koncesionarji  

− organi koncesionarja  

− izvajanje posebnih iger na srečo  

− udeležba pri posebnih igrah na srečo  

− posebne določbe za delavce v igralnici  

− napitnina  

− prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih  
4. Poslovne knjige, letno poročilo in revidiranje po zakonu, ki ureja igre na srečo:  

− dolžnost vodenja poslovnih knjig  

− revidiranje računovodskih izkazov  



5. Obdavčitev in koncesijska dajatev:  
− davek od iger na srečo  

− davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo  

− davek od srečk  

− koncesijska dajatev  
 
B. Postopkovni predpisi, ki urejajo nadzor nad prirejanjem iger na srečo  

1. Nadzor po zakonu, ki ureja igre na srečo:  
− pristojnosti nadzornega organa  

− naloge nadzornega organa  

− pristojnosti pooblaščene osebe za nadzor  

− stroški postopka  
 
C. Statusni predpisi, ki urejajo zavezance, ki prirejajo igre na srečo  

1. Najpogostejše organizacijske oblike gospodarskih subjektov na trgu in pravne podlage, ki jih 
urejajo  
2. Opredelitev gospodarske družbe, firma in sedež  

3. Družba z omejeno odgovornostjo  

4. Delniška družba  

5. Društvo  

6. Neprofitne humanitarne organizacije  

7. Opravljanje dejavnosti v javnem interesu  

 

 

5. Strokovni izpit iz finančne izvršbe (10. člen)  
 
A. Postopek izvršbe in mednarodno sodelovanje  

1. Splošno o davčni izvršbi  
2. Sredstvo in predmet davčne izvršbe  

3. Izvršba na denarne prejemke, denarna sredstva in druge denarne terjatve dolžnika (administrativna 
izvršba)  
4. Izvršba na premičnine  

5. Izvršba na nepremično premoženje in poslovni delež dolžnika v družbi  

6. Izvršba na vrednostne papirje  

7. Pravna sredstva v postopku davčne izvršbe  

8. Zastoji v postopku davčne izvršbe  

9. Ustavitev postopka davčne izvršbe  

10. Posebnosti izterjave tradicionalnih lastnih sredstev EU  

11. Posebnosti izterjave nedavčnih terjatev  

12. Mednarodno sodelovanje in izterjava v davčnih zadevah po Zakonu o davčnem postopku (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – 
ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) 

13. Mednarodna izterjava glob  
 
B. Statusni predpisi – osnovna raven  

1. Opredelitev temeljnih statusnih pravil gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, 
SE idr. po ZGD-1:  

− organizacijske oblike  

− delitev po velikosti  

− firma in sedež  

− ustanovitev  

− zastopanje  
2. Samostojni podjetnik posameznik in gospodarske družbe po ZGD-1 (osnovne značilnosti)  

3. Splošno o statusnem preoblikovanju gospodarskih subjektov  

4. Načini prenehanja gospodarskih subjektov in prestrukturiranje njihovih dolgov  

5. Organizacijske oblike drugih subjektov na trgu in pravne podlage, ki jih urejajo (osnovne 
značilnosti)  
 



C. Osnove sistema plačevanja dajatev in davčnega knjigovodstva  

1. Sistem plačevanja dajatev  

2. Vodenje poslovnih knjig  

3. Upravljanje instrumentov zavarovanja 


